
  

  

  
اعتبارا للتكامل الواجب تحقيقه بين مختلف األسالك والمراحل التعليمية، البد من االنطالق من مبدإ هام يتمثل في كون 
مادة الرياضيات، بمختلف مكوناتها، عملية تربوية أساسية تستهدف تكوينا للتلميذ، يتكامل فيه الجانب المعرفي والجانب 

والجانب السلوكي، إضافة إلى أن مثل هذا التكامل في أبعاده الفكرية والنفسية واالجتماعية كفيل بتمكين المتعلم الوجداني، 
  من :

  القدرة على التفاعل مع العالم الخارجي؛                  -

  االستقالل المعنوي، والثقة بالنفس، واالعتماد على الذات؛                  -

  تنمية روح اإلبداع والمبادرة والتنافس الشريف؛                  -

ل                   - تعداد للعم ى التواصل، واالس ه الشخصية، وعل ه بمؤهالت اء شخصيته، وثقت ه، وإنم ق ذات القدرة على تحقي
  الجماعي.

   

  كما يهدف تدريس الرياضيات إلى تمكين المتعلمين من :

  مفاهيم والمعارف والمهارات والتقنيات؛بناء واكتساب ال                  -

  تنمية استعداداتهم، وإغناء قدراتهم في مجاالت البحث والمالحظة والتجريد واالستدالل والدقة في التعبير؛                  -

ة والتك        - ا العلمي ة منه واد، وخاص اقي الم ات ب تيعاب محتوي م واس ة لفه ة، اكتساب المفاهيم الرياضية الالزم نولوجي
  فضال عن جعل المتعلم يتخذ مواقف إيجابية من مادة الرياضيات.

   

في السنتين األولى والثانية من السلك األول يتمحور برنامج الرياضيات حول االستئناس باألعداد وبعض األشكال الهندسية 
اب ل  والمجسمات ويمارس أنشطة حول الفضاء الذي يعيش فيه. ومن خالل ممارسة بعض األلع و الطف وأنشطة تناسب نم

ان  ي المك ع ف ي المستوى والفضاء والتموق ى األشكال ف تتم عملية االستئناس بالكتابة والتنظيم والعد والقياس والتعرف عل
  والزمان. 

  ومن أهم الكفايات المراد تطويرها في السنتين الثالثة والرابعة من السلك األول :

  حيحة الطبيعية قراءة وكتابة حرفية ورقمية؛تعرف األعداد الص                  -

  التمكن من عمليتي الجمع والطرح حول األعداد الصحيحة الطبيعية؛                  -

  ممارسة الحساب الذهني والسريع؛                  -

  االستئناس بعملية الضرب؛                  -

  ية و بعض اإلنشاءات الهندسية البسيطة؛التعامل مع األشكال األساس                  -

  تعرف بعض وحدات القياس واستعمالها.                  -



   

اعي  ردي والجم ل الف ى العم ادا عل ة، عتم اة اليومي وتتم مقاربة هذه المفاهيم انطالقا من حل مسائل متنوعة مستقاة من الحي
  التجريد واالستدالل والتفسير.الذي يمكن التلميذ من تطوير و تنمية قدراته على البحث و

وتجدر اإلشارة إلى أن حل المسائل ال ينحصر في إعطاء حلول جاهزة بل يتطلب استغالل األجوبة وخاصة األجوبة 
الشخصية للتلميذ،ليستخرج منها ما هو إيجابي ونافع ليطرح للمناقشة ويتم تنظيمه, والخروج بنتيجة يتفق عليها الجميع, 

  لعلة في ما هو سلبي.ومحاولة فهم سبب ا

ة  باته المتعلق ور مكتس تعلم ويط زز الم لك المتوسط، يع ن الس ع م نوات األرب ي الس لك األول, ف ي الس ل ف ا قي ى م ادة عل زي
ع والضرب والطرح، ويتعرف  ات الجم ات عملي ي تقني ق ف باألعداد الطبيعية, ويكتشف األعداد العشرية والكسرية ويتعم

ن خالل حل القسمة كما يتلمس في نهاية ا لمرحلة الدوال العددية في إطار التناسبية ويمارس أنشطة في القياس والهندسة م
  المسائل ويتعود تدريجيا على االستدالل بشكل دقيق .

وبجانب الكفايات الممتدة التي تسعى المواد األخرى إلى تطويرها، يركز تدريس الرياضيات بهذا السلك زيادة على الجانب 
  المعرفي على:

  ترييض وضعيات حقيقية وصياغة وعرض المراحل المتبعة في حل مسألة؛                  -

  تقديم التبريرات الكافية إلثبات صحة جواب أو التأكد من صحة أجوبة.؛                  -

  تحليل وتركيب المعطيات والمعلومات وتقدير التوقعات؛                  -

  ب منهجية لتنظيم العمل.اكتسا                  -

  االستئناس بالتقنيات الحديثة واستعمالها في البحث عن المعلومات.                  -

ر  درة أكب وتجدر اإلشارة إلى أن ما يكتسبه التلميذ في الرياضيات في هذا السلك يساهم في إغناء رصيده اللغوي وإكسابه ق
لجداول والمبيانات, ويكون ركيزة أساسية يبنى عليها برنامج السلك اإلعدادي على التواصل, باستعمال األرقام واألشكال وا

  (التعليم الثانوي ).

ين  ذ بع ومن الوسائل المسا عدة على تحقيق أهداف البرنامج, والتي ال تقل أهمية على تحضير المعلم لدروسه تحضيرا يأخ
  االعتبار مستوى وبيئة وظروف المتعلم:

   

  

  استعمال كل ما هو متوفر في بيئة الطفل ويناسب الدرس المقدم؛                  -

  الكتاب المدرسي والكتب الموازية.                  -

درس,  ن األحوال عن تحضير الم ال م ي أي ح وب ف داكتيكي ال ين ين دي و إال مع ا ه اب م وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الكت
  من المؤهالت ليختار منه ما هو مناسب لتطوير الكفايات المحددة في البرنامج.وللمعلم ما يكفي 
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ة، المجتم     .2 ة (األسرة، المدرس ات المجتمعي بة لآلخر، وبالنسبة للمؤسس ع بالنس ف ) وع...ألخالتموق التكي
  معها، ومع البيئة بصفة عامة؛
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  اكتساب دقة المالحظة؛        .11
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ع الق   .14 ية، م كال الهندس مات واألش يات المجس ض خاص رف بع كال تع ب األش ب تركي طة تتطل ام بأنش ي
 البسيطة وتفكيكها.

   

  

   

ة ( ا) ثالث دائي حالي ) 3يتضمن برنامج وحدة الرياضيات للدورتين الخامسة والسادسة من التعليم االبتدائي (السنة األولي ابت
  ما بينها وهي : في وتتداخل مكونات أساسية تتكامل

  

  

  

  

   

على أن يتم القيام بأنشطة تهيئية ذات بعد تقويمي تشخيصي لمكتسبات المتعلمين في بداية كل دورة. وتجدر اإلشارة إلى أن 
رة تقديم أنشطة تتعلق بمعالجة المعلومات وحل المسائل سيدرج ضمن المكونات الثالثة ا لسالفة الذكر علما أن تخصيص فت

  للتقويم اإلجمالي تبقى واردة عند نهاية كل دورة .



  وفيما يتعلق بحصص الدعم والتثبيت فتتم برمجتها بعد كل فترة تعلم حسب خصوصيات المتعلمين ومستواهم وحاجاتهم.



   

   
  

ى  0من  األعداد                   - إل
99.  

   

د                   - ة الع نظم
  العشري.

   

   

   

  مفهوم الجمع :                  -

اء  - ع : إنش دول الجم  –ج
  استعمال؛ –قراءة 

  مفهوم الفرق؛ -

 الحساب الدهني والسريع. -

   

ة  99إلى  0التعامل باألعداد من       - ة (رقمي : تسمية وكتاب
  بدون رموز ثم باستعمال الرموز؛وحرفية) ومقارنة وترتيبا 

  العد بالعشرات؛                  -

دد         - ي ع ا ف التمييز بين عدد الوحدات والعشرات وأرقامه
  معلوم؛

  تقريب مفهوم الجمع؛                                           -

  العتيادية للجمع؛التعرف على التقنية ا                                           -

  

  ) في الجمع؛0التعرف على تأثير الصفر (                  -

  استعمال الجمع؛                                           -

ة         - تقريب مفهوم الفرق انطالقا من بعض األنشطة الجمعي
 أو غيرها.

   

دا                  - ديم األع ى تق د عل
  مراحل.

   

تعمال                   - أخير اس تم ت ي
دم  زين < و> وع الرم

  المغاالة في استعمالهما.

   

   

ي                   - راط ف ادي اإلف تف
ى  ة عل ات الجمعي تقديم الكتاب
ة  ى تقني ز عل تم التركي أن ي
يط  ة تبس ع وأهمي الجم

 مجموع.

  
   

ل         - وال والكت اس األط قي
  ن؛والزم

   

ة        - زمن : اليومي د ال -تحدي
  الساعة؛

   

  الوحدات االعتيادية :         -

m ; kg ; h ؛  

   

بة         - دة المناس ار الوح اختي
  إلجراء قياس؛

استعمال النقود : الدرهم         -
 السنتيم. –

   

ول أو                   - يات الط ا لخاص ياء تبع نيف أش ة وتص مقارن
  الكتلة؛

طة                   - فهيا أو بواس ة ش لة مألوف ائع متسلس ب وق ترتي
  صور؛

ر                   - دات غي طة وح ة بواس ة زمني اس حقب دير وقي تق
  اعتيادية؛

  تقدير وقياس أطوال بواسطة وحدات غير اعتيادية؛                  -

  ته مع المتر؛تقدير طول ومقارن                                           -

  تقدير وقياس كتلة بواسطة وحدات غير اعتيادية؛                  -

  تقدير كتلة شىء ومقارنته مع الكيلوغرام؛                  -

  قراءة الساعة بدون دقائق؛                                           -

نة أو                   - ول الس بوع أو فص ام األس ر أي هر ذك األش
  بالترتيب؛

  تسمية القطع واألوراق النقدية؛                                            -

 استعمال النقود في مسائل تتعلق بالحياة اليومية.                  -

   

   

   

   

   

   

   

   

ة  ائل ديداكتيكي تعانة بوس االس
  متوفرة أو من إنتاج المتعلمين.

   

   

   

   



   

   

  
  

ة         - طلحات مرتبط مص
بة  ياء بالنس ع األش بموق
بة  تعلم وبالنس للم

  لبعضها؛

  الشبكة : الخانة؛                   -

ية         - كال الهندس األش
  المستوية األساسية؛

ل         - وم التماث ة مفه مقارب
  المحوري.

   

    

  

   

   

   

ض المص                  - ى بع رف عل ين، التع ل : يم طلحات مث
  يسار، فوق، تحت، على...ألخ؛

تقيم                  - ط المس كال: الخ ى األش رف عل ث-التع -المثل
  القرص، ورسمها؛-المستطيل-المربع

مقارنة أشكال هندسية مستوية انطالقا من خصائص                    -
  أضالع...ألخ)؛-شكل-ملحوظة (لون

  اعادة انشاء شكل على تربيعات؛                                           -

ع                   - ق الطي والتقطي اكتساب المهارة اليدوية عن طري
 والتماثل.

   

   

مراجعة ما قدم في السنة األولى 
  والثانية.

ة  تعمال األزواج لمعلم ادي اس تف
  والخانة.

تئناس  ى االس ز عل التركي
م  طرة وقل تعمال المس باس

 الرسم.الرصاص في 

   



  

دورتين  دة الرياضيات لل امج وح يم  كما هو الشأن في الدورتين الخامسة والسادسة يتضمن برن ن التعل م
  ا وهي : ) مكونات أساسية تتكامل فيما بينه3االبتدائي (السنة الثانية ابتدائي حاليا) ثالثة (

  

  

  

   

ذه األنشطة  ون ه ل دورة وتك ة ك ي بداي على أن يتم القيام بأنشطة تهييئية ذات بعد تقويمي تشخيصي لمكتسبات المتعلمين ف
ق طة تتعل ديم أنش ى أن تق ارة إل در اإلش ية. وتج نة الماض امج الس ول برن ابعة ح دورة الس ة ال ي بداي ات  ف ة المعلوم بمعالج

ات  ي المكون ذ ف ع تطور مكتسبات التالمي ائل يجب أن يتطور م ذكر. حل المس الفة ال ة الس ات الثالث سيدرج ضمن المكون
ط ودرجات  دوين نق ا ت السابقة. تخصص فترة لتقويم حصيلة التالميذ اإلجمالية عند نهاية كل دورة ، وال يجب أن يفهم منه

  وحكم نهائي يلصق بالتلميذ.

  وفيما يتعلق بحصص الدعم والتثبيت فتتم برمجتها بعد كل فترة تعلم حسب خصوصيات المتعلمين ومستواهم وحاجاتهم.

   

   
  

   

  .999إلى  0األعداد من  

   

  نظمة العد العشري.

   

   

   

  الجمع؛ -

  الطرح؛ -

  تقديم الضرب. -

   

 يع.الحساب الدهني والسر -

   

  : تسمية وكتابة (رقمية وحرفية) 999إلى  0التعامل باألعداد من 

دي  ب تزاي وز (ترتي مقارنة وترتيب أعداد بدون رموز ثم باستعمال الرم
  ترتيب تناقصي). –

  و بالمئات.  العد بالعشرات

   

  التمييز بين عدد الوحدات والعشرات والمئات وأرقامها في عدد معلوم.

  العتيادية للجمع .التمكن من التقنية ا

  التعرف على التقنية االعتيادية لكل من الطرح والضرب واستعمالها.

  10و 5و 2التعرف على جدول ضرب : 

  اختصار كتابة جمعية .

 اختصار كتابة ضربية.

   

  تقديم األعداد على مراحل.

   

عدم المغاالة في استعمال الرمزين 
  < و> .

   

ات  ديم الكتاب ي تق راط ف ادي اإلف تف
ضربية على أن يتم التركيز على ال

رب  رق والض ع والف ة الجم تقني
داء  وع أو ج يط مجم ة تبس وأهمي
دهني  اب ال ي الحس تعمالها ف واس

 والسريع.

  

   

   

  ترتيب وقائع متسلسلة .

   

   



  قياس األطوال والكتل والزمن

   

الساعة. -تحديد الزمن : اليومية
  المدة الزمنية.

   

   

اختيار الوحدة المناسبة إلجراء  
  قياس.

   

   

  السعة 

   

   

 النقود .

  تقدير وقياس حقبة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية أو غير اعتيادية ؛

ع  ع استعمال رب ائق م دون دق ة ) ب ارب أو الرقمي قراءة الساعة(ذات العق
  ونصف الساعة ؛

  ذكر أيام األسبوع أو فصول السنة أو األشهر بالترتيب ؛

طة وح وال بواس اس أط دير وقي ة و تق ر اعتيادي ة أو غي دات اعتيادي
  استعمال المسطرة المدرجة بالسنتمتر .

ة :   m ;dm ; cm mm ; ; kg; التعرف على بعض الوحدات االعتيادي
g  

  تقدير وقياس كتلة بواسطة وحدات اعتيادية أو غير اعتيادية .

  تقدير كتلة شيء ومقارنته مع الكيلوغرام أو الغرام؛

  تعرف على اللترمقارنة سعة إنائين و ال

  استعمال القطع واألوراق النقدية المتداولة .

 استعمال النقود في مسائل تتعلق بالحياة اليومية.

   

   

   

   

   

   

ة  ائل ديداكتيكي تعانة بوس االس
م أو  اج المعل ن إنت وفرة أو م مت

  المتعلمين.

   

   

   

ى  ز عل ع التركي ة م مراجعة وتكمل
 التطبيق

  

  

ع  ة بموق طلحات مرتبط مص
بة  تعلم وبالنس بة للم ياء بالنس األش

  لبعضها (مراجعة).

  التمعلم والتوجيه

)repérage- orientation (  

  األشكال الهندسية األساسية.

وري  ل المح وم التماث ة مفه مقارب
 ومحور تماثل شكل.

   

   

وخ، القا          - زواة، األنس طرة، الم ض األدوات : المس تعمال بع باس  ل
gabarit .  

-المستطيل-المربع-المثلث-التعرف على األشكال: الخط المستقيم           -
  القرص ؛ورسمها.

ب           - مات: المكع ض المجس م بع ف ورس وازي  –وص مت
  المستطيالت.

  التنقل على شبكة ؛ التنقل حسب توجيهات معينة.                    -

  الترصيف. -شكل على تر بيعات إعادة إنشاء                    -

 اكتساب مهارات يدوية عن طريق الطي والتقطيع والتماثل.                   -

   

   

   

   

   

   

استعمال الزوج غير مطلوب في 
  هذا المستوى.

التركيز على استعمال األدوات في 
 الرسم.
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  يشتمل السلك المتوسط على أربع سنوات و يتكون برنامجه من المكونات التالية :

   
   
   

   

ى أ اهيم. وال يخف ع تطور المف ما حل المسائل و جمع و تنظيم المعلومات فتدرج ضمن جميع المكونات السابقة و تتطور م
ائل للبحث  ذا السلك مس ل وخالل ه ذ قب ه التلمي ذا يجب أن يواج على أحد أهمية حل المسائل في تدريس الرياضيات وله

ع فظترجمة المسائل اللالمنتظرة ، يستحسن أن تأخذ من واقعه المعاش ومن بين الكفايات  ية إلى تمارين رياضية، وحلها م
  تشجيع الطرق الشخصية للتلميذ. 



ا  نة فيجبأم ل س ة ك ي بداي ام  ف نة القي امج الس ين حول برن بات المتعلم ويمي تشخيصي لمكتس د تق ة ذات بع بأنشطة تهييئي
  الماضية.

اتهم و  وفيما يتعلق بحصص الدعم والتثبيت فتتم برمجتها بعد كل ين ومستواهم وحاج فترة تعلم حسب خصوصيات المتعلم
  بتنسيق مع المواد األخرى. كما تخصص فترة لتقويم حصيلة التالميذ اإلجمالية عند نهاية كل دورة.

  هذا وكل ما توفرت الوسائل التقنية لالتصال فيجب استغاللها في درس الرياضيات.

   



  

   

   

 I .   

   

   

  9999إلى  0األعداد من 

   

   

   

   

  المجموع والجمع. -

  الفرق والطرح. -

  اء و الضرب.دالج -

  الحساب الدهني والسريع. -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 تقريب مفهوم القسمة 

   

ن  داد م ل باألع ى  0التعام ة  9999إل مية وكتاب تس
  .(رقمية وحرفية)

  و المئات واآلالف.   د بالعشراتالع

تعمال  م باس وز ث دون رم داد ب ب أع ة وترتي مقارن
  ترتيب تناقصي). –الرموز(ترتيب تزايدي 

  تحديد موقع عدد ضمن سلسلة أعداد مرتبة.

  تأطير عدد بالعشرات أو المئات أو اآلالف.

رات  درج بالعش تقيم م ى مس دد عل ع ع د موق تحدي
  والمئات و اآلالف.

   

ات  رات و المئ دات والعش دد الوح ين ع ز ب التميي
  واآلالف وأرقامها في عدد معلوم.

   

  التمكن من التقنية االعتيادية للجمع .

  استعمال التقنية االعتيادية للطرح واستعمالها.

  واستعمالها. تعرف التقنية االعتيادية للضرب

  إيجاد مضاعفات عدد.

   

ربية أو مختلط ة ض دد بكتاب ن ع ر ع ة التعبي ة (جمعي
  وضربية)

  .1000و 100و  10تفكيك و تركيب عدد باستعمال 

ة أو  ة أو طرحي عيات جمعي من وض ائل تتض ل مس ح
  .ضربية

 التعرف على بعض الوضعيات المتعلقة بالقسمة. 

   

ن  : تقدم األعداد على مراحل ى  0األعداد م م  999إل ث
  9999إلى  0األعداد من 

   

  < و> . عدم المغاالة في استعمال الرمزين

  الضربية. الجمعية و تفادي اإلفراط في تقديم الكتابات

ة  التركيز على تقنيات الجمع و الطرح والضرب وأهمي
  تبسيط مجموع أو جداء.

  في الحساب الدهني والسريع.هذه التقنيات  استعمال

  توضيح بعض الكتابات مثل :

  

........  

   

   

  استعمال جدول الضرب .

ي   ،20، 10حساب جداءات باستعمال قاعدة الضرب ف
  ..ألخ.30

   

   

   

   

   

ا استعمال القسمة  التعامل مع وضعيات يقتضي تناوله
 ويتم حلها اعتماد الضرب.

  

   

وال  اس األط عة وقي الس

  تقدير وقياس أطوال .

  تقدير وقياس كتلة .

  تعرف مفهوم السعة.

   

  االكتفاء بتقديم مفهوم السعة.

   



  .تلكالو

  العيارات.والميزان 

   

ة ان : اليومي د الزم -تحدي
  المدة الزمنية. -الساعة

   

 النقود.

ة :تعرف بعض ا  ; km ;m ;dm; لوحدات االعتيادي

cm mm  ; ; kg g ;   

  تقدير وقياس حقبة زمنية 

  .  قراءة الساعة(ذات العقارب أو الرقمية) بالدقائق

ول ا بوع وفص ام األس ر أي ة ذك هر الهجري نة واألش لس
  والميالدية بالترتيب.

   

 استعمال النقود في مسائل تتعلق بالحياة اليومية.

   

   

   

   

   

م  االستعانة بوسائل ديداكتيكية متوفرة أو من إنتاج المعل
  أو المتعلمين.

   

 مراجعة وتكملة مع التركيز على التطبيق
  

   

  األشكال الهندسية األساسية.

  اإلنشاءات الهندسية.

  التعامد

ور  وري ومح ل المح التماث
  تماثل شكل.

  .تقريب مفهوم المساحة

  

   

زواة،  - طرة، الم ية :المس تعمال األدوات الهندس اس
  البركار . األنسوخ،

  تعرف وإنشاء الزواية القائمة ومستقيمين متعامدين. -

كال ورس- رف األش تقيمتع ط المس ة -مها: الخ -القطع
  الدائرة والقرص . -المستطيل-المربع-المثلث

وازي  - ب ومت ن المكع ل م م ك ف ورس وص
  المستطيالت وإنشاؤهما إنطالقا من نشر لهما.

ن  - ا م ل انطالق تعرف التماثل المحوري ومحور التماث
  أشكال محددة.

ادة  - دة، إع ة والعق القيام بأنشطة على التربيعات (الخان
ة،  ل، اإلزاح ات، التماث ى تربيع كل عل اء ش إنش

 التكبير والتصغير، الترصيف والزخرفة).

   

   

ر  م وتبري ي الرس تعمال األدوات ف ى اس ز عل التركي
  بعض اإلنشاءات من طرف المعلم إن أمكن ذلك.

   

   

   

   

   

   

   

   

  غير مطلوب. (a, b)القن على شكل زوج 

  

   



  

   
 I  

   

ن  داد م ى  0األع إل
999999  

داد  ى األع اب عل حس
  الصحيحة الطبيعية :

  المجموع والجمع. 

  الفرق والطرح. 

  الجداء و الضرب 

   

  الحساب الدهني والسريع.

   

  التناسبية.

   

  مفهوم القسمة.

  األعداد العشرية

   

داد  ى األع ابات عل حس
رية :  رح، العش ع، الط الجم

دد  ي ع دد طبيعي ف جداء ع
 عشري، التقنية االعتيادية.

   

ن  داد م ل باألع ى  0التعام ة  999999إل ة (رقمي تسمية وكتاب
  .وحرفية)

  و المئات واآلالف.   العد بالعشرات

تعمال  م باس وز ث دون رم داد ب ب أع ة وترتي مقارن
  ترتيب تناقصي). –الرموز(ترتيب تزايدي 

  سلسلة أعداد مرتبة. تحديد موقع عدد ضمن

  تأطير عدد بالعشرات والمئات واآلالف.

  تحديد موقع عدد على مستقيم مدرج.

   

ن التقني تمكن م رب اتال رح والض ع والط ة للجم  االعتيادي
  واستعمالها.

  .التناسبية في وضعيات مألوفةحل مسائل حول  

  استعمال جدول التناسبية. 

   

  حساب الخارج و الباقي.

  

   

   

  وتسمية وكتابة األعداد العشرية. التعرف

لة)  رية( بالفاص ة عش ي كتاب م ف ل رق ة ك ى دالل رف عل التع
  انطالقا من موقعه.

ت وحدة استعمال  اس (إذا كان ر عن قي األعداد العشرية للتعبي
  مختارة).

  األعداد العشريةتقديم وكتابة وتسمية ومقارنة وترتيب 

 .1إلى  1موقع عدد عشري على مستقيم مدرج من تحديد 

   

  تقدي األعداد على مراحل. 

  عدم المغاالة في استعمال الرمزين < و>.

   

ة  رب وأهمي رق والض ع والف ات الجم ى تقني ز عل التركي
  تبسيط مجموع أو جداء.

   

   

ض  ن بع د م ة وللتأك ة معقلن بات بطريق تعمل المحس تس
  النتائج.

   

  حساب مثل :

  

   

  استعمال جدول الضرب .على التأكيد 

ي  رب ف دة الض تعمال قاع داءات باس اب ج ، 10حس
20،30...  

  البحث عن مضاعفات عدد.

تقدم األعداد العشرية انطالقا من الكسور العشرية 
.) وذلك إلعطاء معنى 1000، 100، 10سور مقامها (ك

  لجزء من عشرة وجزء من مئة.

 تتم دراسة األعداد الكسرية في السنة الموالية.

  

  .تلكالوقياس األطوال 

  .سعة ال 

ر  وغرام واللت ر والكيل المت

   

   

ى سطوح مستطيلة  حساب مساحة سطح عن طريق تجزئته إل
  أو مربعة الشكل.

   

   

ين مس ز ب ا التميي كال له راح أش طح واقت يط س احة و مح
  نفس المساحة ومحيطات مختلفة. 



  مضاعفاتها وأجزاؤها

   

  قياس المساحات :

زاؤه،  ع، أج ر المرب المت
  مضاعفاته.

   

ة ان : اليومي د الزم  تحدي
  المدة الزمنية.و الساعةو

   

 النقود.

  ية.حساب مساحات بعض األشكال الهندس

  .  تعرف نظمة القياس العشري

   

   

  

  تقدير وقياس حقبة زمنية 

دقائق ة ) بال ارب أوالرقمي اعة(ذات العق راءة الس واني ق . والث
  استعمال الساعة في مسائل تتعلق بالحياة اليومية.

   

 استعمال النقود في مسائل تتعلق بالحياة اليومية.

   

   

   

   

   

 تدريس األعداد الستينية غير وارد.

  

   

  األشكال الهندسية األساسية.

  اإلنشاءات الهندسية.

  التوازي والتعامد.

وازي  مت
  األضالع،المستطيل،

  المعين، المربع .

وري وم ل المح ور التماث ح
  تماثل شكل.

غير  ر وتص ة و تكبي إزاح
  األشكال.

  ترصيف السطوح المنتهية.

 المجسمات.

   

وخ،  زواة، األنس طرة، الم ية : المس تعمال األدوات الهندس اس
  البركار 

   

  تعرف بعض المضلعات و إنشاؤها.

  تعرف مختلف الرباعيات ومتوازيات األضالع وتسميتها .

  وصف األشكال وإنشائها. 

  ثلثات.تصنيف الم

  تعرف خاصيات تماثل دائرة وقرص واستعمال البركار.

  رسم مماثل شكل بسيط.

  تحديد موقع خانة أو نقطة على شبكة .

  إنجاز تكبير لشكل مرسوم على التربيعات.

  إزاحة شكل بمعرفة إزاحة نقطة منه على تربيعات.

  قرائة تصميم وحساب مسافة عليه.

 التعرف على الموشور القائم والهرم.

   

   

   

   

ر بعض  ي الرسم وتبري التركيز على استعمال األدوات ف
  اإلنشاءات من طرف المعلم إن أمكن ذلك.

   

   

  ال يعطى أي تعريف لإلزاحة

ين   ا بتعي دها إم ن تحدي دة يمك ة أو العق ة الخان معلم

ل  ورين و األزواج مث  أو  مح

أو انطالقا من خانة أو نقطة معلومة باستعمال  و
  اليمين واليسار وفوق وتحت دون إفراط.

 .[AB]) و ABو ( ABاستعمال الرموز 



  

   
  

  . العشريةو  األعداد الصحيحة

   

   

   

  .األعداد الكسرية

   

   

   

   

   

ى  ع عل ات األرب ات العملي تقني
رية  ة والعش داد الطبيعي األع

  والكسرية:

   

  المضاعفات و القواسم.

   

داول بية.( ج يالت  -التناس  -تمث
رعة  لم و الس ومي الس ة مفه مقارب

  المتوسطة، النسبة المئوية).

   

   

 القسمة اإلقليدية

   

مية وكت ر) تس ين والماليي رة (المالي داد الكبي ل باألع ة التعام ة (رقمي اب
  وحرفية).

ر  ين والماليي التمييز بين الوحدات والعشرات و المئات واآلالف والمالي
  في عدد معلوم.

  تفكيك عدد في نظمة العد العشري أو التعبير عنه بكتابته االعتيادية.

  التمكن من القواعد األساسية لكتابة وقراءة األعداد العشرية.

  حيحة و العشريةمقارنة وترتيب و تأطير األعداد الص

  .أو  أو 1تقريب عدد إلى -

  التعبير عن عدد بكتابات كسرية مختلفة .

ل  داد مث بعض األع   0,1تعرف واستعمال الكتابات العشرية والكسرية ل

  . . . و 0,25،   و  ، و 

  توحيد مقامي عددين كسريين في وضعيات بسيطة.

  ترتيب عددين كسرين لهما نفس المقام.

  التمكن من التقنيات االعتيادية للجمع و الطرح و الضرب.

  تعرف مراحل التقنية االعتيادية للقسمة.

  حساب الخارج العشري لعددين طبيعيين.

  ف مضاعفات و قواسم عدد تقنيات الحصول عليها.تعر

  تعرف و توظيف معامل التناسب.

   

  تعرف النسبة المئوية وإجراء حسابات عليها.

ى عدد صحيح أو عدد عشري وحساب  تعرف قسمة عدد عشري عل
  0,01    0,1; ; 1القيم العشرية المقربة إلى 

 استعمال القسمة في حل بعض المسائل.

   

  على مراحل.تقدم األعداد 

   

رق  ع والف ات الجم ى تقني ز عل التركي
وع أو  يط مجم ة تبس رب وأهمي والض

  جداء.

تعمال  ات  اس ذه التقني اب ه ي الحس ف
  الدهني و السريع.

   

ة  ة معقلن بة بطريق ة الحاس استعمال اآلل
  للتأكد من النتائج.

   

   

   

ن وضعيات  ا م ذا التعرف انطالق يتم ه
وال و  ي األط ذ ف ا التلمي رض له تع

وير ا زمن ... لتط اس ال احات وقي لمس
ات  داد و العالق التمثالت حول هذه األع

  التي تربطها. 

   

   

   

   

  

  

   

قياس األطوال والكتل و المساحات 

   

اس  دات قي رف وح وال وتع عات.(الوحدات األط احات والس المس
  أجزاؤها) -مضاعفاتها–ة األساسي

   

ى  ز عل ع التركي ة م ة وتكمل مراجع
  التطبيق



  .والسعات

   

 و الساعةو  تحديد الزمان : اليومية
  المدة الزمنية.

   

  

  التعبير عن نتيجة قياس بتأطير(إذا كانت الوحدة مختارة)

   

  كتابة مدد زمنية بالساعات و الدقائق و الثواني 

  القيام بالتحويل إلى الساعة و الدقيقة و الثانية.

  التمييز بين السنة الميالدية البسيطة والكبيسة 

ات إنجاز حسابات بسيطة على القياسات مع األ ار العالق ين االعتب خذ بع
 الموجودة بين مختلف الوحدات .

  الربط بين كثلة الماء و السعة.

  2axa=aالتطرق إلى الكتابة 

وفرة أو  االستعانة بوسائل ديداكتيكية مت
  من إنتاج المعلم أو المتعلمين.

داد  عدم اإلفراط في العمليات على األع
 ستينية.التركيز على االستعمال.ال

  

  التوازي والتعامد.

  الزوايا

ث  ث، المثل األشكال المستوية: المثل
اقين  اوي الس ث المتس ائم و المثل الق
الع و  اوي األض ث المتس و المثل

ع  وازي المرب تطيل و مت و المس
به  ين و ش الع و المع األض

  المنحرف و الدائرة والقرص.

ات ض  محيط احات بع ومس
  المضلعات و الدائرة و القرص .

  ترصيف السطوح المنتهية.

ل  ور تماث وري و مح ل المح التماث
  شكل.

  إزاحة األشكال

  تكبير وتصغير األشكال.

طوانة  ورالقائم و األس الموش
 القائمة.

   

د  إنشاء باستعمال األدوات الهندسية مستقيمات متوازية أو متعامدة. التأك
نق تقامية ال ن اس تعمال م تقيمين باس د مس تقيمين أو تعام وازي مس ط أو ت

  األدوات الهندسية . 

  التعرف على الزوايا الخاصة. 

  استعمال المنقلة لقياس الزوايا (مفهوم الدرجة)

  األشكال المستوية.تعرف العناصر األساسية لهذه 

  تعرف العالقات بين زوايا الرباعيات االعتيادية.

  عات االعتيادية والدائرة والقرص .حساب محيطات ومساحات المضل

   

  تعرف محاور تماثل شكل.

  تعرف مفهوم اإلزاحة .

طوانة  ائم واألس ور الق ب والموش تطيالت والمكع وازي المس رف مت تع
  القائمة وعلى عناصرها.

  نشر وتركيب المجسمات السابقة.

ب  تطيالت والمكع وازي المس ة لمت ة و الكلي احات الجانبي اب المس حس
 لقائم وألسطوانة القائمة. والموشور ا

   

الطي للحصول  تقدم بعض األنشطة ،ك
ة  ع زاوي ث أو رب ف أو ثل ى نص عل

  قائمة.

   

ي  تعمال األدوات ف ى اس ز عل التركي
  الرسم.

   

  ربط محيط الدائرة بالتناسبية.

   

اءات  ة لإلنش ة خاص اء أهمي إعط
  الهندسية.

  تعريف إزاحة غير وارد 

وز: تعمال الرم  واس

 و و و و



  

   

   
  

حيحة داد الص رية و األع العش
  .والكسرية

   

   

   

ى ت ع عل ات األرب ات العملي قني
رية  ة والعش داد الطبيعي األع

  والكسرية .

  القسمة اإلقليدية

   

  المضاعفات والقواسم.

   

يالت  -التناسبية. (جداول  -تمث
سلم التصاميم مقاربة مفهومي 
رائط رعة  والخ والس

دة،  عر، الفائ طة، الس المتوس
ة الحاسبة الكثلة الحجمية،  اآلل

  ).يةالنسبة المئو أو المحسبة

  

   

   

  التمكن من القواعد األساسية لكتابة وقراءة األعداد العشرية.

ب  -الصحيحة والطبيعية العشرية عدادوتأطير األ مقارنة وترتيب تقري
  عدد .

  التعبير عن عدد بكتابات كسرية مختلفة.

دد  زال ع يطة، اخت االت بس ي ح ريين ف ددين كس امي ع د مق توحي
  كسري.

  فس المقام.ترتيب عددين كسرين لهما ن

  .و الطرح والضرب االعتيادية للجمعات التمكن من التقني

  تعرف مراحل التقنية االعتيادية للقسمة.

  حساب الخارج العشري لعددين صحيحين طبيعيين.

  تعرف مضاعفات و قواسم عدد .

  تعرف وتوظيف معامل التناسب ودراسة بعض الجداول وتمثيلها.

  ".القاعدة الثالثية"من نوع  استخدام معامل التناسب لحل مسائل

  تعرف وإنشاء رسم مبياني يمثل وضعية أعداد متناسبة.

  تعرف النسبة المئوية وإجراء حسابات عليها.

 تعرف مختلف وظائف اآللة الحاسبة العادية واستعمالها.

   

   

   

ات  ات العملي ى تقني التركيز عل
ات  األربع واستعمال ذه التقني ه

  .في الحساب الدهني والسريع

   

   

  استعمال األقواس.

ى القواسم  تقنيات الحصول عل
الل  ن خ تم م اعفات ت والمض

  أمثلة بسيطة.

   

درس به م ذي بة معل ه المناس
  نقطة.

   

ة  استعمال اآللة الحاسبة بطريق
  معقلنة للتأكد من النتائج.

وز  تعمال رم ى اس ود عل التع
الحروف  ة ب ة والكتاب عام
ة  يغ المعروف ن الص ا م انطالق

 .S=Lxlمثل : 
  

   

ل  وال والكت اس األط قي
الوحدة  .والمساحات والسعات

  الزراعية

  قياس الحجوم

 المتر المكعب وأجزاؤه.

   

  المساحات والسعات.األطوال وتعرف وحدات قياس 

  الوحدات الزراعية .استعمال وتحويل 

  وحدات قياس الحجوم.تعرف 

  الربط بين وحدات قياس الحجوم ووحدات قياس السعات.

   

  

   

ز  ع التركي ة م ة وتكمل مراجع
  على التطبيق

ة  ى الكتاب رق إل  2axa=aالتط
  3axaxa=a و

   

ر مكتسبة  األعداد الستينية تعتب
ل  ي ح تعمالها ف ب اس ويج

 المسائل.

        



   

  التوازي و التعامد.

ة  ف زاوي ا : منص  –الزواي
  قياس زاوية

  المضلعات

  الدائرة 

  التماثل المحوري

   

   

   

   

   

   

 المجسمات اإلعتيادية.

  تعرف بعض الخاصيات حول التعامد والتوازي .

ار  طرة والبرك تعمال المس ية باس اءات الهندس ض اإلنش ن بع تمكن م ال
  والمزواة والمنقلة .

تطيل  ع والمس ث والمرب ن المثل ل م ية لك ر األساس رف العناص تع
  ص.ومتوازي األضالع والمعين وشبه المنحرف والدائرة والقر

  تصنيف المضلعات حسب خاصياتها.

  تعرف العالقات بين زوايا الرباعيات االعتيادية.

   

دائرة  ة و ال استعمال حساب محيطات و مساحات المضلعات االعتيادي
  والقرص في حل المسائل.

  الحفاظ على المسافة والزوايا. –إنشاء مماثل شكل 

ور ال ب والموش تطيالت والمكع وازي المس ر مت رف عناص ائم تع ق
  واألسطوانة القائمة وإجراء حسابات عليها.

تطيالت  وازي المس وم مت ة وحج ة والكلي احات الجانبي اب المس حس
 والمكعب والموشور القائم واألسطوانة القائمة. 

   

نفس  اس ب ة وقي ز للزاوي يرم
  ABCالرمز : 

تعمال  ى اس ز عل التركي
  األدوات في الرسم.

   

ة  ة خاص اء أهمي إعط
اءات الهن ع لإلنش ية م دس

ان  ها إذا ك ل بعض ة تعلي إمكاني
  مستوى التالميذ يسمح بذلك.

   

اس  اب والقي ين الحس دمج ب ال
ي  ية ف اهيم الهندس والمف

 المسائل.

   

   

 


